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Keď aby pri ozdobenom stole nik nechýbal
mamička dbá,
a štedrú večeru začne otcova pokorná modlitba...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.






Keď sa zaligoce v detských očkách odraz
stromčeka,
a šťastím výska pri odbaľovaní každého darčeka...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.





Keď ten najštedrejší dar spoznáme vo vrúcnom objatí,
a na chvíľočku sa ocitneme v nostalgickom zajatí...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,

na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.
Keď polnočnú omšu ohlási hlasný kostolný zvon,
a naše kroky vedú za Ježiškom do noci von...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.






Vianoce sú vtedy...
... keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme.
Už o pár dní zažijeme tú čarovnú atmosféru Vianoc – najkrajších sviatkov roka. Na Slovensku sú obyvatelia väčšinou
kresťania a tí dodržiavajú kresťanské tradície. Oslavujú Vianoce
ako narodenie Ježiša Krista. Na Vianoce sa pripravujú 4 týždne
dopredu, počas Adventu. Chodia do kostola, zdobia svoje príbytky vianočnými dekoráciami a kupujú vianočné darčeky
všetkým, ktorých majú radi.
Sú to sviatky pokoja a lásky. Každý človek prežíva tento
sviatok ináč. Pre väčšinu z nás naozajstný pokoj Vianoc začína
zdobením stromčeka, mamka chystá dobroty na štedrú
večeru. Všade vôkol nás už rozvoniava kapustnica, medovníčky a oblátky a vytvárajú nám neopakovateľné chvíle. Obdarovávame našich najmilších a sme obdarovávaní. Tešíme sa
z radostí našich detičiek, keď vidíme ich rozžiarené očká pri
pohľade na ligotavý vianočný stromček.
Tento čas sa podobá najkrajšej rozprávke. V tento deň sa
každý snaží byť dobrý a milý. Vianočná hudba sa zakráda do
našich sŕdc a vytvára sviatočnú atmosféru.
Na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme
úprimné ľudské porozumenie a túžime po milom slove, láskavom ľudskom dotyku. A v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života. Bolo by krásne, keby to tak mohlo byť aj v bežnom

a každodennom živote. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok.
Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás vedie v každom kroku.
Oľga Procházková, starostka obce

Vianočná
Bratia a sestry, opäť prežívame príjemnú atmosféru Vianoc,
ktoré aj ateisti nazvali sviatkami lásky a pokoja. Preto ich spolu
s nami veriacimi oslavujú hoci neveria, že sú sviatkami narodenia Ježiša Krista. Studnicou Božej lásky bolo maličké dieťatko v
Betleheme.
Tak ako oznámili anjeli pastierom: „Dnes sa Vám narodil
Spasiteľ“.
V Písme sv. pri každom dni stvorenia na konci čítame slová:
„A Boh videl, že je to dobré“. Tak to bolo aj pri stvorení
človeka.
Prví rodičia skrze Božiu lásku mali všetko. Nič im nechýbalo.
Boh ich dokonca upozornil aj na budúce zlo. Preto ich varoval. Ale diabol bol ľstivejší, pomocou klamstva zohavil Božie
dielo. Už Boh nemohol povedať, že je to dobré. Dedičný hriech
Adama a Evy spôsobil katastrofu sveta. Podstatou Boha je láska.
(pokračovanie na str. 2)
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Vianočná
(dokončenie zo str. 1)
Preto hľadal spôsob ako túto lásku opäť vniesť do života
ľudstva, aby sa svet obnovil a plnil poslanie, pre ktoré bol stvorený. Aby aj ľudstvo dnes znova mohlo povedať, že je to dobré.
V akej forme lásku vniesť medzi ľudí, aby ju prijali a nie ukrižovali.
Iný spôsob vo svojej múdrosti Boh nevedel, len v podobe
dieťaťa. Betlehemské dieťa nielen v okruhu Betlehema, ale i
z východu pritiahlo mudrcov, len nie Herodesa. Ten ho chcel
dokonca usmrtiť, lebo v ňom videl rivala. On neprijal LÁSKUBOHA, ale ju ukrižoval na Kalvárii svojho života. Preto dejiny o
ňom píšu, že vyvraždil rodinu, používal kruté spôsoby vládnutia (zatriasol sa celý Jeruzalem ako čítame v Biblii). Bolestivé a
plné utrpenia boli jeho posledné dni pozemského života.
Keď Ježiš vyrástol, potom ukázal silu i moc Božej lásky. Presvedčil ľudí, že anjeli sa nemýlili v tú noc, keď prišiel na tento
svet. Žena, prítomná pri zázračnom uzdravení zvolala: „Boh
prišiel medzi nás“.
Hoci mnohí v neho uverili aj tak sa niektorým podarilo túto
Lásku ukrižovať. Nezničili ju, lebo je večná. Zmenila svet k lepšiemu. Už nie je toľko zla ako pred narodením Krista. Láska
mnohých kresťanov kompenzuje zlo vo svete. Ukazuje moc i
silu Božej lásky. I dnes sú herodesovia, ktorí ju chcú ukrižovať,
aby krutým spôsobom mohli vládnuť vo svete.
Aby ľudstvo videlo stvorenie Božie ako Boh na začiatku, že
je to dobré, znova svoju Lásku posiela v spôsobe Eucharistie chleba a vína.
V Betleheme sa láska Boha skrývala v malom, bezmocnom
dieťati. Hľa, toto sú pozitíva Lásky, ktorá sa zrodila v malom dieťati v Betleheme.
Teraz sa musí v podobe Chleba zrodiť v mojej a tvojej duši,
aby napravila katastrofy v osobnom živote. Aby opäť platili
slová zaznamenané pri stvorení človeka: „Boh videl všetko,
čo urobil, a hľa bolo to veľmi dobré“.
Nie svet nás pretvára, ale človek svet.
Svet pretvárame my. Preto je taký, akí sme my.
Že je zlý a neúprosný nie je chyba sveta, ale naša.
Že v ňom nie je istota. To nie je jeho chyba, ale naša, že
istoty nehľadáme v náručí Lásky. Teda v Bohu, ale v produktoch
sveta.
Pozri sa. Nemluvňa, hoci nevie komunikovať s okolitým svetom ani s ľuďmi, v cudzom náručí je nespokojné. Dáva to najavo
pohybmi ručičiek ale i nôh. Len v náručí otca a matky spokojne
spinká. Betlehemské dieťatko je nám v tom vzorom.
Prostredníctvom Chleba prijímame Ježišovo opravdivé
telo, ale i lásku Boha. Opatera a bedlivosť matky Panny Márie,
ochrana a obeta Jozefa pomohli Ježišovi vyrásť, stať sa dospelým. Tak i Eucharistia pomôže zahnať katastrofu v osobnom
živote. Preto platí, že môže sa tisíc krát narodiť Kristus v Betleheme, to nepomôže, ak sa aspoň raz nenarodí v nás. Hoci Ho
betlehemčania odmietali: niet miesta, všetko je plné, predsa sa
narodil. Náš život je tiež niečoho plný, preto niet miesta?
Odstráňme všetko, hlavne hriechy ako smeti pred vianočným upratovaním a miesto bude. A Boh bude vidieť po sv. prijímaní, že je všetko už v nás dobré a nie zlé.
Ladislav Labo, dekan, farár

170 rokov Katolíckych novín
Bohatstvom národa sú jeho dejiny a dejiny tvoria ľudia. Z
tejto podstaty sa odvíja potreba pripomenúť si tých, ktorí obohatili človeka, národ, ľudstvo.

7. novembra uplynulo 170 rokov od vydania prvého čísla
katolíckeho periodika – Katolíckych novín, ktoré zaujali mimoriadne významné postavenie v slovenskom náboženskom a
kultúrnom živote. A pri príležitosti výročia Katolíckych novín
sme si 17. novembra 2019 v Lakšárskej Novej Vsi pripomenuli
významnú osobnosť - Šimona Klempu – prvého redaktora
Katolíckych novín, nášho rodáka. Osobnosť Šimona Klempu
prerástla hranice našej obce, regiónu, našej vlasti. S vďačnosťou spomíname na nezmazateľné ľudské hodnoty, ktoré svojou prácou pre slovenský ľud vytvoril.
Žiaľ o osobnosti našej obce sme my lakšárania dlhú dobu
nevedeli veľa.
Našim občanom ho prvýkrát predstavila Mgr. Anna Vandáková v roku 1995 vo svojej práci „Z dejín obce Lakšárska Nová
Ves“.
V roku 2006 Šimon Klempa zaujal 1. miesto medzi významnými rodákmi obce v monografii „Korene a dedičstvo“ od Lýdie
Pernischovej Včelkovej – dcéry rodákov z Lakšárskej Novej Vsi
Anny a Antona Včelku.
Úlohy rozšíriť poznanie o ňom sa ujala PhDr. Júlia Lauková,
ktorá zabezpečovala ďalšie dokumenty, ktoré boli následne
prezentované pri spomienkových slávnostiach na Šimona
Klempu.
Z novín, časopisov a internetových stránok sme sa dozvedeli, že slovenská samospráva v Budapešti si uctieva pamiatku
významných Slovákov pôsobiacich v Budapešti. Šimonovi
Klempovi umiestnili pamätnú tabuľu v kostole sv. Jozefa a v
kostole sv. Terézie z Avily.
Pamiatke Šimona Klempu ako aj Jána Palárika je každoročne venovaná spomienková sv. omša.
Hold pamiatke Šimona Klempu sme my, lakšárania, vzdali v
roku 2008 spomienkovou slávnosťou pri príležitosti 105. výročia jeho úmrtia.
O rok neskôr nám 160. výročie založenia Katolíckych novín
pripomenulo jeho prvého redaktora. Vtedy sme mu vzdali hold
umiestnením pamätnej tabule na Kaplnku sv. Šimona a Júdu.
V roku 2011 pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia
vydala obec publikáciu do ktorej nám ďalšími poznatkami
prispeli osobnosti p. prof. Fordinálová, mons. Ján Orosch, mons.
Vendelín Pleva, PhDr. Štefan Hanakovič. Sme im za to vďační.
V roku 2013 sme si jeho osobnosť pripomenuli spomienkovou slávnosťou pri príležitosti 110. výročia jeho úmrtia.
V roku 2015 nás predstavitelia slovenskej samosprávy v
Budapešti pozvali na spomienkovú sv. omšu venovanú Šimonovi Klempovi a Jánovi Palárikovi a zoznámili nás s pôsobiskami nášho rodáka. Následne na to sme ich pozvali na obecné
slávnosti našej obce, aby sa zoznámili s jeho rodiskom.
Každá spomienková slávnosť nás obohatila o nové
poznatky o osobnosti našej obce.
Tohtoročná slávnosť začala sv. omšou v kostole sv. Vavrinca.
Celebroval ju vdp. Igor Hanko, šéfredaktor Katolíckych novín,
ktorý nám priblížil život, dielo a význam osobnosti Šimona
Klempu pre slovenský národ.
(pokr. na str. 3)
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170 rokov Katolíckych novín
(pokračovanie zo str. 2)
Svätú omšu hudobne sprevádzal chrámový zbor Cantores
Domini zo spriatelenej rakúskej obce Hohenau a naši organisti
pani Júlia Winklerová a Martin Jablonický.

Úvod patril speváckemu zboru pod vedením pani učiteľky Nikol
Tománkovej.

Šéfredaktor Katolíckych novín prijíma obetné dary

Kristu Pánu, mnohovážní bratri a krajané Slováci! Poslište ňekolko
z úprimného srdca pochádzajících slov, z kterích virozumíte, jak
tito katolické novini povstali a jakí cíl oňi pred sebú majú. Skládádní tíchto ostatňích toťižto slovenskích novin, spolek mňe ňižej
podpísanému odevzdal, čo sem já s velkú radosťú prijal, poňeváč
sa mi tak príležitosť poddala, k cvičeňú a vzďeláváňú národu slovenského mňe vždy prevzácného, podla slabéj síli mojéj dopomáhat “....
V 1. čísle Katolíckych novín vyšla báseň Šimona Klempu
„Svatí Martin“, ktorú nám predniesol Šimon Dojčan.
V roku 1889 pri príležitosti 40. výročia Katolíckych novín
vyšlo mimoriadne číslo venované jeho prvému redaktorovi.
Jednu z básní venovanú Šimonovi Klempovi predniesla Patrícia Gachová.

Pietny akt pri hrobe Šimona Klempu
Slávnosť pokračovala pietnym aktom a položením vencov
k pomníku Šimona Klempu. Pri každej našej slávnosti nezabúdame ani na ďalšie osobnosti obce a kyticou kvetov si uctievame pamiatku vdp. Jána Mihála – kňaza, pôsobiaceho v
Lakšárskej Novej Vsi a vdp. Františka Žáka, nazvaného „apoštolom chorých“ rodáka z Lakšárskej Novej Vsi.
Vdp. Igor Hanko nám
požehnal obnovenú Kaplnku
Šimona a Júdu a k pamätnej
tabuli Šimona Klempu sme
položili veniec.
Nasledovala slávnostná
akadémia, kde nás previedli
históriou Katolíckych novín
žiaci základnej školy v Lakšárskej Novej Vsi a umeleckej
školy v Šaštíne – Strážoch.
Po uvítaní všetkých hostí
starostkou obce prevzali
moderovanie Viktória Kabarcová a Patrícia Malíková.
Časť úvodných slov Šimona
Klempu z 1. čísla Katolíckych
novín z roku 1849 predniesol
Adam Vilém:
„Spomíname“ pri pamätnej
„Buďte mi pozdravení v
tabuli Šimona Klempu

Báseň venovaná Šimonovi Klempovi v podaní Patrície Gachovej.
Štefan Hanakovič, bývalý predseda Spolku sv. Vojtecha
venoval Šimonovi Klempovi Pieseň slávy a tú predniesla Barbora Koštrnová.
Akadémiu hudobne dotvorili Viktória Mrvová hrou na klavír, Viktória Kurthyová hrou na saxofón so sprievodom pani učiteľky Laury Tománkovej.
Veľmi si cením prácu detí zo školy a ich zodpovedný prístup
k príprave programu. Naučiť sa čítať nespisovnú slovenčinu
ako aj spisovnú z 19. storočia nie je jednoduché a oni to zvládli
výborne. Som vďačná pani učiteľkám Jane Cigánekovej, Andrei
Vilémovej a Andrei Dojčanovej za ich prípravu. Taktiež ďakujem
pani učiteľke Eve Kubincovej za pomoc pri hudobnom dotvorení scenára akadémie. Odmenou pre nás je pochvala vdp.
Igora Hanka, citujem: „...bolo množstvo ľudí, kňazov z okolia, s
akadémiou, ktorú pripravili deti na vysokej úrovni, odbornej aj
umeleckej, čiže som z toho veľmi milo potešený... ktorú vyjadril pre rádio Lumen.
(pokračovanie na str. 4)
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170 rokov Katolíckych novín
(dokončenie zo str. 3)
Nasledovala prezentácia získaných archívnych materiálov
a fotografií z doterajších spomienkových slávností a priateľské
posedenie s občerstvením.

Prehliadka archívnych materiálov a spomienkových fotografií
Do príprav bolo zapojených viacero organizácií ako Jednota dôchodcov – členky napiekli výborné sladkosti aj slané
pochutiny, poľovnícke združenie – pripravili teplú večeru.
Ďakujeme! Ďakujeme aj našim hasičom, že držia stráž pri každom podujatí obce.
Ďakujeme Dušanovi Cigánekovi za fotodokumentáciu
podujatia.
Ďakujem Zuzke, Jarke a Darči za pomoc pri recepcii.
Text: Oľga Procházková
Foto: Dušan Cigánek

Stretnutie občanov, rodákov,
chalupárov a priateľov
Mikulášova 2019
Príchodom konca augusta 2019 sa v Mikulášove konalo
tradičné stretnutie občanov, rodákov, chalupárov a priateľov
Mikulášova.
Tento rok stretnutie prebehlo 24. augusta.
Priebeh stretnutia nadviazal na už rokmi usporadúvanú
úspešnú akciu, takže i
programová náplň bola
podobná už zaužívanému scenáru –
sv.
omša, živá hudba, dve
tomboly, v gastro oblasti
guláš, zákusky, čapované pivo i slovenská
kapustnica.
Novinkou stretnutia bola účasť našich najmenších návštevníkov v
krojoch.
Zároveň nás však
zasiahli niektoré zmeny:
Náš tradičný symbol
Tentokrát bola symbolom Kniha – valašský koláč „frgál“
stretnutia sme museli nahradiť

„Knihou stretnutia 2019“.
Najsmutnejšou udalosťou je však skutočnosť, že nás nečakane
opustil náš priateľ, rodák
a
spoluorganizátor
všetkých aktivít, včítane
príprav stretnutí - Dušan
Dobrovodský.
Priebeh organizácie
tohoročného
stretnutia potvrdil potešiteľný
trend zapájania sa čoraz
širšieho počtu šikovných
„mladých“ rúk do jeho
prípravy. Táto skutočNajmenší návštevníci boli v krojoch
nosť dáva nádej, že tradícia stretnutí bude i naďalej úspešne pokračovať.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na jeho príprave, úspešnom priebehu, ale predovšetkým tým, pre ktorých túto akciu organizujeme - našim
milým návštevníkom. Ich široká účasť a spokojnosť je pre nás
všetkých záväzkom do budúcnosti.
ĎAKUJEME!!!
Text a foto: Ing. Vladimír Krajčír

Prázdninové hry v Lakšárskej
Novej Vsi
Prázdninové hry detí
realizujeme spoločne s
obcami Rabensburg a
Moravská Nová Ves. Najprv spoločne zostavíme
harmonogram priebehu
v jednotlivých obciach.
Tak to bolo aj v tomto
roku. Každá obec pripravila zaujímavé atrakcie a
tvorivé diele pre deti. Na
Deň detí sme vycestovali
do Moravskej Novej Vsi.
„Šnúra“ podujatí pokračovala u nás.

Tvorivé dielne

Balóniky rozdávali deťom naše bývalé žiačky Mirka a Aďka
V Lakšárskej Novej Vsi prebiehajú hry pravidelne 29.
augusta ako rozlúčka s prázdninami. V tomto roku to bol už 13.
ročník.
(pokračovanie na str. 5)
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Prázdninové hry ...
(dokončenie zo str. 4)
Projekt sme pripravili ako vždy - spoločne s našou základnou školou s materskou školou. Najmenšie deti sa vyšantili na
skákacom hrade, ktorý bol stále obsadený. Väčšie deti tvorili
zaujímavé výrobky ako košíky, džbánky, maľovanie na sklo...
pod vedením šikovných učiteliek, ktoré tieto atrakcie pre deti
každoročne pripravujú. Boli pripravené aj pohybové aktivity, kde deti získali žetóny, ktoré si potom mohli vymeniť v
bufete za hračky a sladkosti. Do pohybových aktivít sa zapojil Dobrovoľný hasičský zbor na propagáciu činnosti a získanie
detí do pripravovaného hasičského krúžku. Prezentoval projekt „Zabezpečenie tréningových pomôcok pre detský hasičský krúžok“ na ktorý získali finančné prostriedky z Nadácie EPH.
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Tešili sme sa bohatej návšteve našich detí, ale aj hostí z
Rabensburgu a Moravskej Novej Vsi.
Hier sa opäť predstavitelia obcí a zástupcovia školy, čo má
veľký význam pre výmenu pracovných skúsenosti v 3 susediacich krajinách.
Cieľ projektu bol splnený: aktívne využitie voľného času,
prehĺbenie spolupráce organizácií v obci, prehĺbenie cezhraničnej spolupráce SK/AT/CZ, propagácia obce a partnerskej
spolupráce v prihraničnom regióne a zdokonaľovanie jazykových znalostí detí.
Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
Text a foto: Oľga Procházková

Prázdninové hry v Rabensburgu
Aj v Rabensburgu majú pevný termín hier a to 1. september.
Tento rok sme sa zamerali hlavne na prehliadku hasičskej
techniky. Pán starosta nás previedol po novej hasičskej zbrojnici a zabezpečil nám aj výklad ich hasiča a správcu areálu.
Techniku majú rozsiahlu a modernú (ale tiež to nemá každá
obec v Rakúsku). Využívajú ju aj okolité obce. Majú aj člny a
my sme radi, že ich nemusíme mať, lebo voda nás našťastie
neohrozuje. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne a pre nás
všetkých občerstvenie a sladké pochutiny.
Tradičným záverom hier bolo pálenie symbolického Hansla.

Do maľovania na tvár sme zapojili aj pani učiteľku z Moravskej
Novej Vsi

Hansla hasiči uhasili a po spoločnej foto sme odchádzali plný
ďalších plánov
Fungujú tie nové hasičské tréningové pomôcky?

Text a foto: OcÚ

Záhradkári opäť vystavovali

A na záver ako každý rok spoločné foto organizátorov

V nedeľu trinásteho októbra sa tradične konala výstava
ovocia, zeleniny, poľných a lesných plodov a tiež poľovníckych
trofejí, ktorá bola doplnená o prekrásne výtvory detí a žiakov
našej základnej a materskej školy. Kreativita detí a žiakov je
čoraz nápaditejšia, s pomocou rodičov vedia vytvoriť krásne
exponáty.
Výstavu sme pripravili v spolupráci s poľovníckym združením LNV, so základnou a materskou školou, za finančného
prispenia obce LNV a Okresného výboru SZZ.
Výstava začala vystúpením detí a žiakov Základnej a materskej školy perfektným kultúrnym programom, po ktorom
nasledovalo požehnanie plodov pánom dekanom Ladislavom
Labom.
(pokračovanie na str. 6)
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Záhradkári opäť vystavovali
(dokončenie zo str. 5)

Vystúpenie detí z našej školy

Požehnanie plodov
Naše záhradky nám dávajú veľa pozitívnej energie, užitočný pohyb na zdravom vzduchu nám prospieva a utužuje
naše zdravie. Svojimi výpestkami sme sa pochválili na našej už
štrnástej výstave a aj napriek nízkej úrode ovocia sa bolo čím
chváliť. Na úrode v záhradkách je vždy vidno, kto sa ako stará o
pôdu, o rastlinky, aby mali dostatok priestoru a výživy.
Spomedzi množstva prinesených exponátov ocenené boli
výpestky pána Felixa Kudláča a pani Márie Drinkovej, pani Júlie
Winklerovej a pani Anny Velickej.
Deň pred konaním výstavy sa žiačky základnej školy zúčast-

nili súťaže v aranžovaní.
Veronika Kolajová obsadila prvé miesto, Patrícia Gachová
sa umiestnila na druhom mieste, Barborka Koštrnová na treťom
mieste a štvrté miesto sa ušlo Sabinke Vilémovej. Aranžmány
žiačok boli pekné, zaslúžili si obdiv návštevníkov výstavy.
Za štrnásť rokov organizovania výstav sa o úspešnosť
výstav svojimi príspevkami najviac zaslúžili Pani Anna Gachová
s manželom Jánom Gachom a pani Oľga Jablonická s manželom Jozefom Jablonickým. Ich výpestky reprezentovali našu
obec i na okresných a republikových výstavách. Organizačný
výbor ocenil ich angažovanosť mimoriadnymi cenami.
Výstava mala ako vždy aj sprievodný program a tým tentoraz bola ochutnávka zeleninových jedál, ktoré pripravili a priniesli : Sabinka Vilémová, Mária Drinková, Orgoňová Mirka,
Cintulová Marta, Cigánková Tonka, Pikálková Ružena, Adamcová Marta, Gachová Anna. Jedlá všetkým veľmi chutili, o
kapustníky pani Márie Drinkovej a Marty Cintulovej bol mimoriadny záujem, mrkvové koláčiky mali taký úspech, že bol zvýšený záujem o poskytnutie
receptu.
Návštevníci boli spokojní s celým priebehom
výstavy, ktorá vlastne bola
akýmsi nedeľným kultúrnym popoludním s posedením si pri dobrom poľovníckom guláši, pri troche vína,
či nealkoholických nápojoch, občania mali možnosť
sa medzi sebou porozprávať. Pekné počasie
akoby na objednávku
dodalo tomuto podujatiu zlatý kliniec.
Mnohí
obdivovali
vystavené ovocie a
zeleninu, ako i peknú
výstavku poľovných
trofejí členov poľovníckeho
združenia
LNV, pochvalne sa
vyjadrili aj v kronike
našej ZO SZZ.
Tvorila príroda, záhradkári aj deti
Za úspech výstavy
patrí vďaka členkám výboru základnej organizácie, pani Tekulovej, Rukriegelovej, Škorcovej a Pechmannovej, a členom
poľovníckeho združenia, ktorí výstavu pripravili.

Poľovnícka expozícia

Bohatá expozícia

Text: Ján Pechmann, predseda ZO SZZ
Foto: Oľga Procházková

Lakšársky spravodajca
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Heligonica a strýc Tonek ze Záhorá

mládež konzumovať ovocie než že si ho sami dopestujú. Takéto
„vlastné“ ovocie vždy chutí najlepšie.

Miestny dozorný výbor COOP Jednota Lakšárska Nová Ves
v spolupráci s Obcou Lakšárska Nová Ves zorganizoval dňa 26.
10. 2019 hodové sobotné poobedie pod názvom Heligonica a
strýc Tonek ze Záhorá.

Takto sme budovali nový školský sad

Heligonica se strýcem Tonkem ze Záhorá

Spolupráca vedenia školy so záujmovými organizáciami v
našej obci sa sľubne rozvíja v prospech mladej generácie. Je to
aj zásluha vedenia obce, ktoré podporuje takéto aktivity organizácií v záujme užitočného a rozumného využívania voľného
času mládeže.
Text a foto: Ing. Ján Pechmann

Posedenie s dôchodcami
Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája s jeseňou života človeka. Pri tejto príležitosti sa naši žiaci aspoň na
pár chvíľ pristavili pri starších obyvateľoch našej obce, ktorým
z úcty a vďaky uvili symbolickú kytičku tanca, piesní a básničiek. Veríme, že naše stretnutie rozohrialo ich srdcia a vyčarilo
úsmev na ich tvárach.

Nadšené publikum
Heligonica sa nám predstavila v zložení Danka Bartošová
(heligónka, spev), Lenka Medňanská (heligónka, spev) a Erich
Bučko (bicie, spev). Ich piesne majú v sebe prvky napr. tradičnej
slovenskej dychovky z oblasti Považia kombinované so šťavnatou košickou melódiou. Jedinečnosť, ktorú priniesli do predstavenia bola vlastná tvorba autorských piesní, ktorých autorkou
je Danka Bartošová. Hudobného predstavenia sa zúčastnilo 84
občanov z Lakšárskej Novej Vsi a z okolitých obcí. Predstavenie
malo veľký úspech, ľudia si zaspievali na ľudovú nôtu a medzi
pesničkami si vypočuli vtipy od strýca Tonka ze Záhorá.
Text a foto: Andrea Konečníková,
predsedníčka MDV Lakšárska Nová Ves

Založili sme nový školský sad
Jeseň je dobrým časom na výsadbu ovocných stromčekov. Tento rok pod patronátom predsedu Základnej organizácie SZZ Ing. Jána Pechmanna a predsedu Okresnej organizácie SZZ pána Floriána Pavlíka žiaci našej základnej školy vysadili
na školskom dvore 10 ovocných stromčekov. Každá trieda má
svoj ovocný strom, ktorý si podľa triedneho hlasovania vybrali.
Budú sa o stromčeky starať a o dva tri roky budú si môcť pochutiť na ovocí, ktoré si sami dopestovali. Verme, že každý rok
spolu s novou triedou prváčikov pribudne v sade nový stromček a vznikne tak nová tradícia v živote školy. Veď ako naučiť

Program detí pre našich najstarších občanov
Mgr. Andrea Dojčanová
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Deň spomienky na zosnulých počas prvej a druhej svetovej vojny
Počas prvej a druhej svetovej vojny zomrelo okolo 100 000
Slovákov a z toho niekoľko bolo aj Lakšáranov. Ako statoční
muži, či len mladí 18-roční chlapci vyrazili do vojny, bohužiaľ,
naspäť sa nevrátili.
Ťažšie na tieto chvíle spomínajú naše babky či dedkovia,
ktorým možno išiel do vojny otec, dedko, pradedko. Pre našich
hrdinov máme v obci postavený Pomník padlých. Na ňom sú
všetky mená Lakšáranov, ktorí zomreli počas vojen. 11.11. sme
si opäť pripomenuli ako každoročne tento sviatok. My deviataci spolu s pani zástupkyňou, starostkou a dôchodcami sme sa
zišli okolo 11-tej hod. pred Pomníkom padlých. Zvony sa rozozvučali a zaznela slovenská hymna. Dôchodcovia si zaspomínali na svojich príbuzných a deviatačky s pani starostkou vyjadrili vrúcne slová pre našich padlých spoluobčanov. Po prečítaní tohto textu sme zapálili sviečku a položili k pomníku nový
veniec.

Lakšársky spravodajca
Celé popoludnie sa konali na námestí vianočné trhy, kde
si ľudia mohli kúpiť vianočné ozdoby, dekorácie, koláčiky, hríbiky, med, oblátky a rôzne iné veci na vianočné sviatky. Po celú
dobu z rozhlasu zneli vianočné piesne. A tú najlepšiu atmosféru vytváral stánok s cigánskou pečienkou, punčom, čajom,
prípadne vareným vínkom.
Bolo veselo a deň ubehol ako voda, nevadilo, že nebolo
najteplejšie, ale okrem teplých nápojov zúčastnených hriali aj
milé stretnutia s priateľmi, známymi na tejto každoročne očakávanej akcii. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
jej príprave, zvlášť našim rodičom a všetkým, ktorí školu nejakým spôsobom podporili.
Ďakujem a tešíme sa na o rok!

Text: Veronika Kolajová, 9. roč.

Základná škola s materskou školou
Na venci sú červené maky ako symbol zbytočne preliatej
krvi vo vojne.
Napokon sa naši dôchodcovia vybrali do kultúrneho domu
a my naspäť do školy.
Text a foto: Aneta Vallová, 9. ročník

Mikulášska oslava na námestí
Všetky deti v našej obci sa vždy tešia na príchod Mikuláša, pretože ich prekvapí darčekmi. Do školy zavítal presne 6.
decembra. Sprevádzali ho anjeli a samozrejme aj čerti. Navštívil
všetky triedy, ktoré si pre neho pripravili básničky a pesničky,
niektoré aj v cudzom jazyku.
Mikulášska oslava pokračovala aj 7. decembra na námestí a
mali nad ňou patronát rodičia.
Na námestí bol pristavený kamión ako javisko, kde vystúpil aj Mikuláš so svojim sprievodom, keď ho deti pozvali. Tam
si vypočul pripravený program mladších detí, najmä zo škôlky
a tiež našich prvostupniarov. Po veľkom množstve básničiek
a pesničiek, ktoré si Mikuláš vypočul, začalo sa s rozdávaním
darčekov. Anjeli obdarili nielen každého kto vystupoval, ale aj
každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo oslavy na námestí. Po ukončení programu všetci spoločne rozsvietili vianočný stromček
na námestí, a potom sa začal slávnostný ohňostroj. Nasledovalo veľké fotenie s Mikulášom, fotili sa deti, ale aj celé rodiny.
Po ukončení programu Mikuláš so sprievodom síce nerád, ale
odišiel.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Divadlo v škole
Divadelný súbor Clipperton z Banskej Bystrice opäť zavítal
do našej školy a zahral divadelné predstavenie Aladin. Divadlo
sa uskutočnilo 24. septembra a zúčastnili sa ho všetci žiaci našej
školy.
Bolo to o Aladinovi, ktorý pochádzal z chudobnej rodiny.
Jedného dňa prišiel k Aladinovej rodine zlý čarodej. Robil zo
seba Aladinovho dedka. Povedal mu, že na jednom mieste je
jaskyňa, kde je stará lampa.
Čarodej Aladina nahovoril, aby tam s ním išiel, lebo jediný,
kto mohol získať tú lampu, bol práve Aladin. Čarodejník dal Aladinovi kúzelný plášť. Ak ho použil, mohol sa dostať zo života
ohrozujúcich situácií.
Keď prišiel Aladin do jaskyne, čarodej chcel, aby mu Aladin
hodil lampu, ale on to odmietol, pretože si myslel, že ho tam
nechá a nepomôže mu, jaskyňa sa zatvorila.
Aladin si uvedomil, že má vlastne kúzelný plášť, Nasadil si
ho a dostal sa domov.
Aladin chcel očistiť lampu, lebo si všimol, že bola špinavá.
Chcel ju troche očistiť a pošúchal ju. A z nej vyšiel Džin, ktorý
mohol splniť Aladinovi každé prianie. Keďže Aladin pochádzal z
chudobnej rodiny, veľa si toho neželal.
Keď bol doma a predával ryby, všimol si peknú dievčinu,
bola to princezná. Princezná a Aladin sa do seba zaľúbili. Aladin
sa chcel oženiť s princeznou, ale nebolo to jednoduché, lebo
bol tam aj princ, ktorý sa tiež chcel oženiť s ňou.
(pokračovanie na str. 9)
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Divadlo v škole
(dokončenie zo str. 8)
Princ a Aladin mali súboj, že kto dá lepší dar. Princ dal
princeznej šperky a Aladin dal princeznej svoje srdce a to, že
ju bude ľúbiť. Aladin prehral, preto rýchlo pošúchal lampu a
povedal Džinovi, že potrebuje zlatý hrad. To sa princeznej
zapáčilo a princezná sa s Aladinom zosobášila.

ostatným menej. Výsledky týchto testov škola pošle na príslušnú inštitúciu MŠ SR, kde budú testy vyhodnotené a žiakom
bude spätne doporučený šport, ktorému by sa mohli venovať.
Škoda len, že v našej obci, tak ako aj v iných dedinách, nie je
veľa možností športového vyžitia.

Testujeme našich prvákov
Karolína Matalíková, 9. roč.
Aladin
Keď sa zobrali, presťahovali sa do zlatého hradu. Čarodejník išiel okolo zlatého hradu a všimol si tam pohodenú starú
lampu. Keďže Aladin vedel, že to nie je jeho pravý dedko, tak
spravil kópiu starej lampy. Čarodejník šúchal tú lampu, ale bolo
to márne, pretože to bola len atrapa.
Aladin vystrašil čarodejníka tak veľmi, že tam už nikdy
nevkročil.
Divadlo bolo zaujímavé, len škoda, že menšie deti reagovali príliš hlučne.
David Baďura, 6. roč.

Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň mlieka je dôležitým dňom, ktorý si pripomína
viacero štátov. Aj naša škola pri tejto príležitosti organizuje
rôzne aktivity, aby sme nezabudli, aké je mlieko a jeho pravidelné pitie pre nás deti dôležité.
V tomto roku sa Deň mlieka na našej škole konal dňa
25.9.2019. Naši žiaci si mohli vymyslieť básničky o mlieku, ktoré
odovzdali pani učiteľkám a tie nakoniec vybrali najlepšie z
nich. Autori básničky prečítali v školskom rozhlase. Určite to
nebolo zadarmo. Ten, kto napísal najkrajšiu básničku, vyhral 5
litrov mlieka. Túto výhru získal Dávid Bubanec zo šiestej triedy.
Okrem toho, že žiaci mohli napísať básničky, obliekli sa symbolicky do bieleho. Všetci dostali aj odmenu vo forme jogurtu.
Páči sa mi, ako si pripomíname aj takéto dni.
Žiakom sa tento deň veľmi páčil a už sa naň tešia aj v budúcom školskom roku.
Aneta Vallová, 9. roč., Adam Vilem, 6. roč.

Výstava záhradkárov
V poradí už 14. výstava Z plodov zeme sa v našej obci
konala za pekného slnečného dňa 13. októbra 2019.
Jej príprava sa, samozrejme, začala však oveľa skôr. Ak si
odmyslíme rôzne organizačné starosti, tak pestovatelia z našej
obce už v sobotu od 14.00 hod. začali znášať do kultúrneho
domu svoje plody. Zároveň prebiehala aj súťaž v aranžovaní, do
ktorej sa zapojili nasledovné žiačky ZŠ: Veronika Kolajová, Patrícia Gachová, Barbora Koštrnová a Sabínka Vilémová. V tomto
istom poradí boli dievčatá aj vyhodnotené. Teda na prvom
mieste sa umiestnila Veronika Kolajová, dlhoročná účastníčka
súťaže v aranžovaní.
V nedeľu naši pestovatelia výstavu doplnili ešte zeleninovými pokrmami a výstava mohla začať. Otvoril ju Ing. Pechman,
predseda miestnych záhradkárov. Okrem vyhlásenia výsledkov
v aranžovaní, boli ocenení aj najdlhší miestni vystavovatelia –
manželia Anna a Ján Gachovci, ktorí sa výstavy zúčastnili už po
štrnástykrát.
Potom nasledoval program, v ktorom sa predstavili deti
z MŠ, ale aj zo ZŠ. Program bol pestrý, plný básničiek, pesničiek, tančekov. Vhodne ho dopĺňali žiačke práce na paneloch a
povyrezávané dyne od výmyslu sveta.

Testovanie našich najmenších
Celoslovenské testovanie prvákov sa uskutočnilo aj na
našej škole a to dňa 11.10.2019. Pri tejto akcii asistovali všetci
deviataci pod vedením pána riaditeľa, ktorý im pred začiatkom
dal pokyny pre testovanie.
V tomto školskom roku máme na škole 16 prvákov. Najskôr
sa deviataci s nimi rozcvičili, a potom prváci absolvovali tieto
disciplíny: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava
s tyčou, výdrž v zhybe s nadhmatom, skok do diaľky z miesta,
ľah – sed, kotúľanie troch lôpt, člnkový beh 4x10m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m, vlajková naháňačka.
Prváci uvedené disciplíny zvládli, niektorým sa darilo lepšie,

Deti pripravujú exponáty
A úplne na záver bola degustácia všetkých dobrôt, ktoré
záhradkári pripravili: zeleninové šaláty, zákusky, guláš... Bola
to pekná bodka za akciou, ktorá potešila všetkých prítomných.
Veronika Kolajová, 9. roč.
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Beseda o včelách
Dňa 16.10.2019 pre nás naša škola pripravila besedu o včelách. Na besedu prišiel Ing. Ján Pechman, ktorý je vášnivým
včelárom už 23 rokov.
Doma na záhrade má svoje úle, o ktoré sa s vášňou stará.
Na besede nám pán Pechman porozprával o včeľom spoločenstve, spôsobe života, náplni a ich práci. Taktiež aj to, ako sa pán
Pechman dostal k včelárstvu a ako sa predtým veľmi bál. Včelárstvo nie je jednoduchá práca, a preto by sme ju mali brať vážne.
Včely sú pre nás veľmi dôležité a mali by sme si to čím skôr uvedomiť. Ukázal nám zaujímavé obrázky, časti úľa a plasty. Keď
pán Pechman povedal všetko dôležité, žiaci a učitelia sa začali
pýtať. Padali zaujímavé otázky, na ktoré pán Pechman s radosťou odpovedal. Počas besedy sme sa dozvedeli veľa informácii ako napríklad: Včely sú pre nás veľmi dôležité a bez nich by
sme do troch rokov zomreli.
Včelárstvo je veľmi náročná práca. Včely treba pravidelne
kontrolovať, či sa nevyskytol včelí mor. Po tomto ochorení sa
úľ má nechať spáliť aj so včelami a uzavrieť okolie. Na takomto
území sa nesmie nič sadiť, či mať včely. Musí udržiavať v úli teplotu 36°C. Jeden úľ váži okolo 30 kg, taktiež musí vynakladať aj
fyzické schopnosti. Na zimu včely prikrmovať cukrom, pretože
nemajú čo opeľovať.

chy nezaobišli. Umierajú tak, že sa ulietajú k smrti. Lietajú rýchlosťou 24 km/h. Trúdy celý život oplodňujú kráľovnú a niekedy
zohrievajú úľ, keď klesne teplota. Inokedy mávajú krídlami, aby
teplota klesla. Toto robia spoločne aj s robotnicami. O kráľovnú
sa starajú robotnice. Kŕmia ju materinskou kašičkou a starajú
sa o jej larvy. Má svoje papiere a hodnotu ako napríklad pes.
Je uzavretá zvlášť v priehrade medzi plástmi, aby nevyletovala.
Vyletí vtedy, keď sa vyliahne nová kráľovná. Stará kráľovná
odletí s rojom a hľadá si nový úľ.
Jednou z vecí, ktoré by sme nemali, keby nebolo včiel je
med. Med je veľmi zdravý a chutný pokrm. Robotnice spravia
ťažkú prácu, kým med vyrobia. Dávajú doňho aj látky, ktoré
majú v ústach. Tento med musí včelár vytáčať z plástov, ktoré
nám priniesol ukázať pán Pechman. Jeden plást má v sebe 3kg
medu.
Sú rôzne druhy medu. Závisí od toho, čo majú k sebe včely
najbližšie. U nás sú väčšinou agátové, lesné a lúčne. Repkový
med je najlepší, ale má v sebe najviac alergénov. Môže sa stať,
že sa z postriekanej repky chemické prvky dostanú do medu.
Lacný med v obchodoch je glukózový.
Na to, aby sa včelár dostal k úľu používa špeciálny oblek
a dymák, ktorý na chvíľu omámi včely, aby neboli agresívne.
Okrem toho vyrábajú materinskú kašičku, ktorá sa používa
v kozmetike a vosk, kedysi hlavná súčasť sviečok. Toto je len
časť z toho množstva, ale je tu ešte jedna zaujímavosť. Ak chce
včelár úľ premiestniť, musí to robiť skoro ráno a nechať včely
zavreté 2 dni, aby sa po vypustení vrátili do úľa, nie na miesto,
kde ho mali predtým .
Ďakujeme pánovi Pechmanovi , že si našiel čas a prišiel
nám niečo o včelách povedať. Tiež aj našim pani učiteľkám, že
besedu pre nás pripravili.
Aneta Vallová, 9. roč.

Medzinárodný deň školských knižníc

Pán Pechmann pripravil zaujímavú prednášku
U nás v obci je 11 včelárov a pán Pechman sa dostal k včelárstvu veľmi zaujímavo. Ako všetci vieme, pán Pechman je predseda záhradkárov, a tak ho jeden včelár pozval sa pozrieť na
jeho včely. Ten pán mu všetko poukazoval a chcel pánovi Pechmanovi darovať včely. Pán Pechman sa čudoval, pretože si uvedomoval, že včelárstvo je ťažká práca a musí sa toho veľa učiť.
Pán včelár mu odpovedal: „Kebyže je včelárstvo ľahká práca,
robil by ju každý hlupák.“ A mal pravdu, o včelách sa musí veľa
učiť a ak by ste sa chceli niečo viac dozvedieť, stačí sa ozvať
pánovi Pechmanovi. On vám s radosťou všetko ukáže a vysvetlí.
Ďalej sme sa dozvedeli o včeľom spoločenstve. Každý včelár má iný názor na túto tému, pretože nikto nevie, ako presne
včelie spoločenstvo funguje. Ale z toho, čo už vieme, nám pán
Pechman povedal už veľa. Včely sú mierumilovné tvory a nezaútočia bez dôvodu. Miestam, kde môžu byť agresívne včely,
by sme sa mali vyhýbať. Ak nás pichne včela a ostatné zacítia
jed, okamžite priletia a na sebe nebudete mať len jedno žihadlo. Keď sa nám stane, že nás včela bodne, nemali by sme žihadlo vyťahovať, ale podobrať nechtom, aby sa nám nedostal jed
pod kožu.
V jednom úle je 50 000 včiel. V úli sú rôzne druhy včiel robotnice, trúdy a kráľovná. Každý z nich má nejakú úlohu. Robotnice sú veľmi pracovité. Zbierajú peľ a nektár, vytvárajú med
a materinskú kašičku, starajú sa o vajíčka i larvy, čistia plásty a
mnohé ďalšie veci, bez ktorých by sme sa my a ostatné živočí-

Pri príležitosti MDŠK 2019 sa naši žiaci 2. stupňa spolu so
svojimi učiteľkami vybrali na ďalekú cestu do Tajova, rodiska
Jozefa Gregora Tajovského, aby mohli splniť zadanú tému.
Pred tým sa však uskutočnilo spoločné stretnutie, kde Mgr.
Gachová žiakov podrobne oboznámila s plánom na tento
deň a spoločne k výročiu Jozefa Gregora Tajovského zhotovili
nástenku, ktorú umiestnili vo vestibule školy. Potom nasledovalo rozdelenie do 3 pracovných skupín – 3 skupín pátračov,
ktorí pátrali po zverených úlohách podľa pracovných listov,
ktoré im pripravila pani učiteľka.
Po absolvovaní ďalekej 3-hodinovej cesty autobusom
všetci pátrači vystúpili pred Pamätným domom Jozefa Gregora
Tajovského v Tajove, kde ich už čakala sprievodkyňa so svojím
60-minútovým programom. V tomto dome autor prežil svoje
detstvo do 15 rokov, kým nešiel na štúdiá. Bol to dom jeho starého otca Štefana Grešku. Pozoruhodná rozsiahla stavba, v ktorej je nainštalovaná stála expozícia. Sú tam vystavené jeho
diela, tiež fotografie autora a rodinné fotografie, kusy nábytku,
dobové kroje a oblečenie, rôzne predmety z dedinského života
a veľa obrazov. Sprievodkyňa veľmi pútavým spôsobom nielen previedla našich žiakov celým životom JGT, ale aj ich dokázala získať pre spoluprácu. Žiakom kládla otázky, na ktoré podľa
svojich predchádzajúcich vedomostí hľadali odpovede. Veľmi
pohotovo reagovali, vedeli konštruovať odpovede. Samozrejme, žiaci dostali aj mnohé nové informácie, ktoré im pri ich
pátraní pomohli vymyslieť správne odpovede do pracovných
listov.
Pre vytvorenie celkového obrazu o živote a diele autora
bola dôležitá aj návšteva miestneho cintorína.
(pokračovanie na str. 11)
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(dokončenie zo str. 10)
Okamžite žiakov upútala okolitá príroda, ktorá má hornatý
charakter, a preto aj hroby v cintoríne sú terasovito umiestnené vo veľkom kopci. A práve tu si svoj večný sen sníva náš
velikán slovenskej realistickej literatúry - Jozef Gregor Tajovský
aj so svojou manželkou Hanou Gregorovou po boku.

Na návšteve rodiska Jozefa Gregora Tajovského
Po ukončení návštevy miestneho cintorína začali skupiny
pátračov dávať svoje poznatky na pracovné listy. Všetky tri skupiny správne odpovedali na položené otázky a nebolo medzi
nimi víťazov ani porazených. Literárna exkurzia splnila cieľ, žiaci
si rozšírili vedomosti o našom spisovateľovi, o dobe, v ktorej
žil, ťažkom období, kedy sa na školách nemohla používať slovenčina. Za tento počin bol trestaný a prekladaný ako učiteľ z
miesta na miesto, až učiteľské povolanie načisto zanechal.
Nie všetci žiaci sa mohli zúčastniť exkurzie, ktorá bola
hlavným programom MDŠK. Žiaci, ktorí zostali v škole, spolu
so žiakmi 1. stupňa si reťazovo čítali poviedky JGT. Z prečítaných diel vyhotovili čitateľské karty, v ktorých hodnotili dielo –
postavy, rozdelili dielo na 3 časti – napísali kľúčové slová, napísali vlastný názor na dielo a napokon urobili ilustráciu. Okrem
toho žiaci v niektorých triedach zhotovili záložky do knihy pre
družobnú školu. Práce sa im tiež vydarili.
Mgr. Eva Gachová

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
Dňa 28.10. 2019 prebehla na našej škole imatrikulácia našich
prváčikov. Deti svojou šikovnosťou a zručnosťou preukázali, že
sú dobrými nasledovníkmi starších spolužiakov. Následne boli
pasovaní za ozajstných a právoplatných žiakov našej školy.

Prvácky sľub
Spoločne im želáme veľa úspechov a veríme, že sa budú snažiť dodržiavať daný prvácky sľub.
Mgr. Andrea Dojčanová

Sadenie ovocných stromov
Teší nás výborná spolupráca ZŠ s miestnym Zväzom záhradkárov, ktorá sa upevňuje pri viacerých spoločných aktivitách.
Tentokrát venovali záhradkari v spolupráci s OÚ našim žiakom
10 ovocných stromčekov: jablone, hrušky, čerešne a slivky. Dňa
29. októbra 2019 sa pán Ing.Pechmann spolu s predsedom
okresného SZZ - pánom Pavlíkom podujali ovocné stromy na
šk.pozemku zasadiť - za výdatnej pomoci žiakov 8.ročníka. Od
tejto chvíle si žiaci každej triedy "adoptovali" jeden strom, o
ktorý sa budú starať a samozrejme si budú môcť časom dopĺňať vitamíny ovocím zo svojho triedneho stromu.

Kedy bude prvé ovocie?
Naši najmenší školáci

Mgr. Katarína Kráľová
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Lampiónový sprievod
Dňa 08.11.2019 usporiadala Základná škola s MŠ pre deti
lampiónový sprievod. Pred 17-tou hodinou sme sa všetci stretli
v areáli školského dvora v ZŠ. S prvými tónmi detských piesní
sme sa vybrali na pochod cez dedinu. Detské očká žiarili rovnako ako svetielka v lampiónoch. Ulica hýrila farbami a rozmanitými tvarmi lampiónov. Po návrate na školský dvor sa deti
mohli zohriať pri vatre a teplom čajíku, ktorý im medzitým uvarili pani učiteľky.
Mgr. Andrea Vilemová

rôznymi formami porozprávať za 15 minút o danej krajine a
žiaci sa zase dozvedeli veľa nových informácií. Za odmenu získali aj nálepky s pozdravmi v rôznych jazykoch.
Po polhodinovej žiaci pripravili na ich športové aktivity.
Športovala celá škola v rôznych disciplínach, ale len druhý stupeň o pohár starostky obce, o ktorý sa súťaží už 26 rokov. Všetci
sa veľmi snažili podať ten najväčší výkon, avšak víťaz je len
jeden. Tento rok vyhrali pohár deviataci. Za nimi sa umiestili
ôsmaci, siedmaci, šiestaci a na poslednom mieste piataci.
Okrem toho každý žiak, ktorý súťažil získal od pani starostky sladkú odmenu a deviataci na tento školský rok aj pohár
starostky obce.

Návšteva sv. Mikuláša
Dňa 06.12.2019 spestrila bežný vyučovací deň v základnej
škole vzácna návšteva. Prišiel k nám Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertami. V žiadnej triede sa žiaci nedali zahanbiť a privítali Mikuláša básničkami a pesničkami, či obrázkami nakreslenými na tabuli. Za to dostali peknú mikulášsku
nádielku v podobe balíčka so sladkosťami. A tých neposlušnejších si zasa čerti označkovali čiernou značkou na tvári. Bolo to
veselé dopoludnie a my sa už tešíme na budúci rok, keď k nám
Mikuláš opäť zavíta.
Mgr. Andrea Vilemová
Žiaci súperili aj sa zabávali
Aneta Vallová, 9. roč.

Plavecký výcvik
žiakov 3. a 4. ročníka
V dňoch od 18. 11. do 22. 11. 2019 sa žiaci 3. a 4. triedy
zúčastnili plaveckého výcviku v Športovej hale Malina v Malackách. Boli rozdelení do troch skupín, kde sa im venovali traja
tréneri. Deťom sa veľmi páčilo a nakoniec kurzu všetci získali
"Mokré vysvedčenie".
Mgr. Jana Cigáneková
Mikuláš odľahčil vyučovanie

ŠPORT V ŠKOLE
Boj o pohár starostky obce
a Európsky deň jazykov
Dňa 26.9.2019 sme na našej škole oslávili Európsky deň
jazykov a zabojovali sme si o pohár starostky obce.
Najprv sa žiaci presúvali po triedach, kde ich čakali pani
učiteľky s rôznymi štátmi ako: Maďarsko, Rusko, Portugalsko,
Španielsko, Rakúsko, Česko a Poľsko. Pani učiteľky nám stihli

Žiaci sa pýšia mokrým vysvedčením
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Putovný pohár starostu obce
Borský Mikuláš
Naša škola sa rada a často zapája do športových súťaží,
ktoré sú organizované v rámci okresu Senica. Tak tomu aj bolo
aj 8.11.2019, kedy sme sa opäť ocitli medzi konkurenčnými školami na športovisku v Borskom Mikuláši.
Putovného pohára sa zúčastnilo spolu šesť škôl: ZŠ s MŠ
Lakšárska Nová Ves, ZŠ s MŠ Studienka, ZŠ Napajedlá, ZŠ
Malacky – Záhorácka, ZŠ Šaštín – Stráže a ZŠ Borský Mikuláš.
Naša škola mala zastúpené všetky ročníky:
1. ročník – Nina Kravčuková, Agátka Snížková
2. ročník – Barbora Kráľová, Nikolas Velický
3. ročník – Tomáš Cigánek, Karolína Velická
4. ročník – Samuel Rusnák, Emília Snížková
5. ročník – Zaire Malíková, Samuel Velický
6. ročník – Karolína Apolénová, Adrián Vilém
7. ročník – Lukáš Apolén, Olivia Kabarcová
8. ročník – Patrik Ďurčo, Samuel Rozum
9. ročník – Justína Matalíková, Karolína Matalíková.
Reprezentovalo nás spolu 18 žiakov.
Zo starších žiakov sa nikto neumiestnil, ale mladší žiaci získali pódiové umiestnenia:
3. miesto: Nina Kravčuková, 1. roč.
3. miesto: Karolína Velická, 2. roč.
3. miesto: Samuel Rusnák, 4. roč.
Žiakom, ktorí sa umiestnili, srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy.

MATERSKÁ ŠKOLA
Aký bol začiatok školského roka...
Na začiatku septembra sme privítali v materskej škole 45
detí, z toho 18 predškolákov. Nové detičky prichádzali so slzičkami, ale to už je dávno preč. Dnes nám chodia do tried už veľkí
škôlkari, ktorí už majú čo to za sebou. Deti si našli nových kamarátov, naučili sa nové básničky, pesničky ... Už v októbri vystúpili obe triedy s kultúrnym programom na výstave záhradkárov a predstavili svoje práce širokej verejnosti. V tomto mesiaci
nám počasie prialo a deti hravo zvládli turistickú vychádzku
spojenú so športovými súťažami. Všetky deti sa aktívne do
súťaží zapojili avšak najviac sa tešili na batôžtek a piknik v
tráve. Zorganizovali sme ovocný deň, deň jablka, deň dopravnej výchovy „Dopraváčik“...Našou najmilšou akciou v tomto
školskom roku bola besiedka pre starých rodičov. Deti svojich
starkých do škôlky s láskou pozývajú a my ich s úctou a vďakou
vždy privítame. Ani sme sa nenazdali a navštívil nás Mikuláš s
čertom. Teraz sa už deti učia nové básničky, pesničky, tančeky,
aby potešili rodičov na vianočnej besiedke.

4. november - Deň materských
škôl na Slovensku
I naša materská škola sa s radosťou zapojila do osláv Dňa
materských škôl na Slovensku. Tento rok 4. novembra bol o to
významnejší, že sme oslavovali 190. výročie založenia prvej
detskej opatrovne na území Slovenska v Banskej Bystrici. Jej
zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Tiež sme
zároveň oslávili 5.výročie osláv tohto dňa na Slovensku. V triedach sme sa veselili, spievali si, tancovali. Spolu s deťmi sme si
pripravili malé občerstvenie. Žiadna oslava sa nezaobíde bez
balónov, ktoré si deti zobrali na slávnostný pochod. Transpa-
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rentom sme všetkých informovali o dôležitosti tohto sviatku
pre materské školy. Na záver pochodu sme sa spoločne odfotili,
aby sme mali pamiatku na tento výnimočný deň.

Besiedka pre starkých...
Milá babka, milý dedko,
urobíme pre Vás všetko.
„Čo je pre starých rodičov najväčšou radosťou?“- no predsa
vnúčatá. A preto si každoročne naše deti pozývajú na besiedku
do materskej školy svoje babky, babičky, starenky, dedkov...
Deti chcú starých rodičov potešiť, spríjemniť im chvíle a uctiť
si ich. Aj 18.11.2019 deti uvili pre starkých venček z básničiek,
pesničiek a tancov. Starkí (hoci vôbec nie sú starí, len sa im tak
hovorí) odmenili deti veľkým potleskom a sladkou odmenou.
Bolo vidno, že sa im vystúpenie detí páčilo a to nás všetkých
hrialo u srdiečka. Okrem umeleckého zážitku si starí rodičia
odniesli aj milé darčeky urobené z lásky a vďaky.

Ako k nám zavítal Mikuláš
Na príchod Mikuláša sa detičky z materskej školy dlho pripravovali. Učili sa básničky i pesničky. 6.12. nastal ten správny
čas a Mikuláš nás navštívil aj so svojimi pomocníkmi. V niektorých detských očkách, hlavne u tých „výmyselnejších“, sa zračil strach z čertíkov. Ale aj cez to všetko, nabrali odvahu a Mikulášovi pre radosť predniesli dlho pripravované básničky a pesničky. Odmenou pre nich bol kôš plný balíčkov s dobrotami.
Anjelici rozdali deťom sladké balíčky, za ktoré deti pekne poďakovali. Na záver sa s Mikulášom rozlúčili peknou básničkou.
Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď Mikuláš medzi nás.
Text a foto: Miriam Beňová
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JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU
Výlet do Dunajskej Stredy
Vždy na začiatku roka si robíme plány, čím sa budeme v
našej organizácii zaoberať v priebehu nasledujúcich období.
Čo urobíme, kam pôjdeme, ako si spestríme náš život. Nikdy
nezabudneme zaradiť do plánu činnosti aj výlet na termálne
kúpalisko. V tomto roku sme naplánovali zájazd do Dunajskej
Stredy na 2.7.2019. Pretože už sú prázdniny a môžu ísť s nami
i deti, ktoré sa potrebujú vyšantiť a oddýchnuť si od desať mesačného maratónu. Odchod autobusu sme mali o 8.00
hodine od obecného úradu. Bolo zaujímavé pozorovať, ako sa
zo všetkých uličiek náhlia babky aj dedkovia so svojimi vnúčencami k autobusu. Vyštartovali sme presne. Cesta nám rýchlo
ubehla a o dve hodiny sme zaparkovali pred kúpaliskom. Urobili sme si spoločnú fotografiu, aby sme mali fotodokumentáciu do kroniky a „ hurá ideme sa kúpať.“ Kúpili sme si vstupenky.
Oproti minulému roku zdražili o jedno euro, ale to nevadí, stráviť tu jeden celý deň, je únavné ale úžasné. Na kúpalisku sme
sa rozpŕchli po areáli. Každý si našiel bazén, ktorý mu najlepšie
vyhovuje a potom sme to striedali. Je tu termál 36-37°C, ďalší
38-39°C, obrovský plavecký bazén pre deti s chrličmi vody,
animátori usmerňujú deti a vymýšľajú pre ne rôzne hry a cviky.
Sú tu malé aj veľké tobogány. Ďalej je tu plavecký bazén s príjemne osviežujúcou vodou, hĺbka začína od 130 cm až do 200
cm. Niektoré z nás sme sa držali tej hĺbky 130 cm a pre istotu
sme plávali na šírku bazéna, nie na dĺžku. Mali sme to šťastie,
že práve otvárali nový, obrovský plavecký bazén. Bolo tu veľa
pozvaných hostí a pekný kultúrny program. V prípade zlého
počasia sa návštevníci môžu kúpať vnútri v budove, kde je termálny, aj plavecký bazén a bazén s masážnymi tryskami. V
bufetoch je dobrý výber občerstvenia, takže nikto nemusí byť
hladný. O 17-ej hodine sme sa stretli pri autobuse a vyrazili sme
smer „ Záhorie.“ Prišli sme trošku unavení, ale plní krásnych dojmov. Ďakujeme obecnému úradu a poslancom, že nám umožnili tento výlet.

Kultúrny život v našej organizácii
21.11.2019 sme sa opäť vybrali za kultúrou do Borského
Mikuláša. Nie len preto, že je to najbližšie, ale hlavne preto, že
sa tam dobre bavíme. Známa hudobná skupina „SYNKOPA,“
spolu s „ Jednotou dôchodcov,“ zorganizovali tradičnú „Katarínsku zábavu“. Pozvali si aj hosťujúcu skupinu „DUO SONET,“
ktorú tiež mnohí z nás poznajú z televíznej , hudobnej relácie
Šláger, alebo Senzi. Vystúpenia tohto typu, ako robí „Synkopa,“
nám vyhovujú. Môžeme spievať, tancovať, alebo len tak počúvať hudbu a baviť sa. Stretneme sa tu s mnohými dávnymi i
terajšími známymi a priateľmi z iných obcí. Dobrý chýr o týchto

Na „Katarínskej“
kultúrnych podujatiach ide celým krajom. Boli tu napr. veľké
skupiny hostí z Lozorna, Kuchyne, Podhradia, Senice, Šaštína
atď. a všetci sme sa dobre bavili.

Už nikdy viac vojny!
Dňa 11.11.2019 o 11. hodine sme sa ako po iné roky stretli pri
pamätníku padlých vojakov vo svetových vojnách a uctili sme
si ich pamiatku položením venca z červených makov, minútou ticha a zapálením sviečky. Rozozvučanie zvonu v našej obci
sa pridalo k hlasom tisícky zvonov po celom svete a oznamoval „Už nikdy viac vojny“! Vyjadrili sme šťastie našej generácie,
že sme nezažili hrôzy vojny a spoločne sme si zaželali, aby sa
vojnové udalosti našej vlasti naďalej vyhýbali. Zvlášť sme toto
želanie prízvukovali žiakom Základnej školy, ktorí sa kladenia
venca tiež zúčastnili.
Bola to v tomto roku jedna z posledných akcií Základnej organizácie Jednoty dôchodcov, preto mi dovoľte zaželať všetkým členom JD, ako i ostatným občanom našej obce
šťastné a spokojné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom
roku veľa zdravia, spokojnosti, radosti a úspechov.
Texty: Emília Pechmannová, tajomníčka ZO JDS
Foto: Viola Drinková

Poľovníci PZ LNV
hodnotia rok 2019
Blíži sa čarovný čas Vianoc, keď si ľudia budú prejavovať
vzájomnú úctu a lásku. Budú si priať spoločné prežitie chvíľ
pohody, radosti, odpustenia, zdravia a šťastia. Vianoce vzbudzujú v nás pocit spolupatričnosti. Tešme sa z maličkostí a z
každého úprimného úsmevu. Po Vianociach prichádza Nový
rok. Tento deň nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z
nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka
chceli uskutočniť. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulí rok zažili, vykonali a nestihli urobiť.
Každá organizácia v tej ktorej oblasti má vo svojom programe
uloženú povinnosť prehodnotiť plnenie úloh svojej činnosti a
to zvyčajne koncoročným vyhodnotením.
Aj samotné Poľovnícke združenie Lakšárska Nová Ves (ďalej
len „PZ LNV“) bilancuje svoju činnosť počas roka 2019. Verejnosť v LNV sa mala možnosť priebežne zoznamovať s jednotlivými aktivitami uskutočňovanými PZ LNV prostredníctvom
článkov uverejnených v miestnom občasníku „Lakšársky spravodajca“.
(pokračovanie na str. 15)

Lakšársky spravodajca

Poľovníci PZ LNV ...
(dokončenie zo str. 14)
Určite čitatelia neprehliadli články o jednotlivých poľovníckych akciách.
Poľovníci Poľovníckeho združenia v Lakšárskej Novej Vsi
svoju činnosť za obdobie roka 2018 bilancovali na Výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 3.3.2019.
Dňa 23.4.2019 bolo vykonané členmi PZ v revíry PZ LNV
sčítanie poľovnej zveri. Spravidla sa sčítavania poľovnej zveri
zúčastňujú všetci členovia PZ, ktorí zisťujú skutočné počty
poľovnej zveri.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí členovia Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pripravili pre deti základnej školy z Lakšárskej Novej Vsi dňa 31.5.2019 už od 8.00 h rána
podujatie v prírode obklopenej lesom v prostredí areálu poľovníckej chaty pri Lakšárskom jazere.
Dňa 1.6.2019 v areáli poľovníckej chaty Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pri Lakšárskom jazere sa uskutočnil
za veľmi príjemného počasia strelecký pretek na asfaltové terče
parkúr o pohár starostky OU LNV.
Dňa 10.8.2019 PZ usporiadalo hodovú zábavu za hojnej
účasti hostí a táto trvala až do neskorých nočných hodín.
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ské dary. Poďakovanie patrí v nemalej miere, najmä Obecnému
úradu a obecnému zastupiteľstvu za veľkú podporu.
Zaželajme si do nastávajúcich krásnych vianočných dní,
aby boli plné pohody, porozumenia, naplnenia najtajnejších
snov a plánov, nech sa nám v srdci rozzvučia tóny, ktoré nám
dušu zaplnenia nehou a šťastím, láskou k najbližším, milosťou
ku všetkým ľuďom dobrej vôle.
Šťastné a veselé Vianoce a úspešné vykročenie do Nového
roku 2020.
Text a foto: JUDr. Milan Pokus, predseda DR PZ LNV

Úspešný rok 2019 v našom
Dobrovoľnom hasičskom zbore
Leto skončilo, jeseň za nami, už všetci túžobne očakávame
sviatky pokoja a mieru, sviatky Vianoc.
Preto ako každý rok zhodnocujeme uplynulú sezónu, bilancujeme, čo bolo dobré, čo treba zlepšiť. Som rád, že môžem aj
tento rok vyhodnotiť na výbornú.
Udialo sa toho veľa.
Najväčšími úspechmi roku 2019 pre nás sú:

Rekonštrukcia a adaptácia podkrovia našej požiarnej zbrojnice

Dňa 31.8.2019 PZ LNV usporiadalo v areáli poľovníckej chaty za
veľmi príjemného počasia strelecké preteky na asfaltové terče
parkúr o pohár PZ.
V dome kultúry LNV sa konala dňa 26.10.2019 záhradkárska
výstava. Na výstavu prispeli aj poľovníci PZ LNV i keď malou
ale výstižnou výstavkou s poľovníckou tematikou. Zrealizovaná
výstavka svojim rôznorodým obsahom prezentovala návštevníkom výstavy činnosť PZ LNV, ktorý sa k poľovníckej výstavke
vyjadrili pochvalne. Taktiež pre návštevníkov uvarili chutný
poľovnícky guláš.
Dňa 23.11.2019 poľovníci usporiadalo spoločnú poľovačku
na diviaky a škodnú lesnú zver. Výsledok ulovenej zvery bol
úspešný. Bolo ulovených 11 kusov diviačej zveri, čo je rekord
v doposiaľ existujúcom PZ LNV. Poľovačka splnila svoj účel a to
preventívne predchádzať resp. zabraňovať vzniku škôd na poľnohospodárskej úrode, spôsobovaných práve lesnou zverou.
Z roka na rok sa členská základňa PZ LNV omladzuje, čo je
dôležité aj z hľadiska záujmov mladých ľudí, ktorí takto prejavujú záujem k prírode, k ochrane poľovnej zvery a k starostlivosti o poľovný revír.
V závere tohto môjho príspevku mi dovoľte sa srdečne
poďakovať v mene poľovníkov PZ LNV, nielen občanom lakšáranom, ale aj tým, ktorí v LNV žijú ako chalupári za to, že nás
podporujú pri usporiadaní poľovníckych podujatí. Vďaka patrí
aj spoločenským organizáciám, ako sú športovci, hasičský zbor,
záhradkári, urbáristi, podnikatelia ale aj občanom za sponzor-

Bol to boj, no zvládli sme ho na výbornú.
Najprv bolo treba na
jestvujúcom trámovom
strope vybúrať nadbetonávku a vrchný drevený záklop, následne
bol vystužený valcovanými profilmi a
podlahou z trapézového plechu s nadbetonávkou vystuženou
zváranou sieťou. Samozrejme, ako to býva,
sme narazili na chyby
projektu, bolo treba riešiť nový statický návrh
nosnej konštrukcie.

Schodisko do nového podkrovia

Nová školiaca miestnosť, kde bol podpísaný protokol o prevzatí
repasovanej TATRY
(pokračovanie na str. 16)
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Rekonštrukcia a adaptácia...
(dokončenie zo str. 15)
Je to stará budova, steny nie sú rovnobežné, pravé rohy
už vôbec nie. V zadnej časti sme po odkrytí zistili, že priečka
nie je nosná, museli sme navrhnúť novú podpornú konštrukciu. Jestvujúci otvor do povalového priestoru takisto nesedel, výška od podlahy v garáži tiež a teda bolo treba schodisko
upraviť „na kľúč“. Po rozkreslení priečok podľa projektu sme zistili, že priestor by pre vytvorenia dennej miestnosti s možnosťou výučby a vzdelávania bol primalý. Pre vytvorenie funkčného priestoru bolo potreba niektoré priečky upraviť, vytvorili sme naviac aj priestor pre kuchynský kútik a hlavne kvôli
našim malým hasíčatám, ktoré v týchto priestoroch tiež budú
mávať krúžok sa nám podarilo vytvoriť aj WC. V plánovanej cca.
polovici plochy bolo plánované vytvoriť len skladovaciu plochu, avšak strop bol aj tu zrekonštruovaný. Tu sme tiež doplnili izoláciu a sadrokartónové podhľady. Následne ešte prebehla oprava omietok spodných priestorov zbrojnice. Ďakujeme hlavne vedeniu obce a poslancom za pomoc, nakoľko
boli potrebné ďalšie finančné prostriedky, s ktorými projektant neuvažoval. Som rád, že sme spoločne dokázali, vytvoriť funkčný a reprezentatívny priestor pre potreby hasičov,
ktorí dobrovoľne a nezištne investujú svoj drahocenný čas na
pomoc Vám, občanom našej krásnej dedinky. A takisto ďakujem všetkým hasičom, čo priložili ruku k dielu a tým sme mohli
ušetriť ďalšie nemalé peňažné prostriedky.

Lakšársky spravodajca

Finančný príspevok z Nadácie
EPH na zabezpečenie tréningových pomôcok pre detský hasičský
krúžok
Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie zo dňa
16.05.2019 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi
finančný príspevok vo výške 1050.00 EUR. Finančný príspevok
je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu predloženého projektu...... znelo v zaslanom návrhu zmluvy.
Naša snaha a dobrý nápad bol ocenený a v júli k nám dorazil veľký balík s pomôckami hlavne pre naše malé nádeje, naše
detičky z hasičského krúžku.
Celú výzbroj sme zobrali aj na prázdninové hry 29.8. do
školy, kde si ju mohli vyskúšať všetky deti a nezaostali ani
dospelí. Bol som ohromený záujmom všetkých návštevníkov.
Veď o Vás to je, pre Vás to robíme. Pre Vás všetkých sme Dobrovoľní hasiči.
Výzbroj využívame aj na hasičskom krúžku, ktorý sa nám
podarilo od tohto školského roku znova obnoviť. V krúžku
máme 18 detí. Sú skvelé. Vždy odtiaľ odchádzam plný elánu,
aj keď ma bolia uši :D. Tieto deti mi dávajú energiu pokračovať
a snažiť sa z nich vychovať zanietených dobrovoľných hasičov.
Veľké ďakujem patrí hlavne Nadácii EPH, ich dar nám veľmi
pomohol. Deti sú takto viac motivované, keď majú k práci zodpovedajúci materiál.

Lakšársky spravodajca

Repas našej „Terezky“
– Tatra 148 CAS 32
16. máj 2018 bol pre nás tiež významným dňom. Bol nám
totižto doručený list od generálneho sekretára Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha o tom, že v roku 2019
nám bude zabezpečený Repas vozidla T148.
Rok na to, 28. mája 2019 sa už naša „Terezka“ vybrala na
dlhú cestu do Liptovského Hrádka na sľúbený repas vozidla.
Repas mal trvať 3 mesiace. Nakoniec práce trvali až 5 mesiacov,
ale dočkali sme sa a 3. decembra nám ju slávnostne prišiel odovzdať osobne generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth.
Na slávnostnom odovzdaní sa okrem hasičov a predstaviteľov obce zúčastnili aj občania, priatelia hasičov a hlavne naše
hasíčatá 
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5. hasičskej zabíjačke, v hojnom počte sme sa zúčastnili na
Lakšárskej 11ke a počas Veľkej noci sme strážili Boží hrob. Založili sme tradíciu Hasičskej kvapky krvi pri príležitosti Sv.Floriána, patróna hasičov. Aj tento rok sme postavili 1.Máj, tentokrát tradične len pomocou ľudskej sily bez pomoci moderných prostriedkov. V máji sme sa znovu zúčastnili Hasičskej
púte v Šaštíne – Strážach, v júni zase Hasičskej výstavy v Brne a
následne sme navštívili partnerské obce Moravskú Novú Ves a
Rabensburg, kde sme si pozreli aj ich novú hasičskú zbrojnicu.
S malými hasíčatami sa pravidelne stretávame každý štvrtok na hasičskom krúžku, absolvovali sme spolu súťaž TFAŽelezný hasič v Borskom Mikuláši i exkurziu na Hasičskej stanici
v Senici. Na súťaži sme sa úspešne umiestnili a odniesli aj cenné
kovy, Vikinka Kopčová 3. miesto v kategórii dievčatá 7-10 rokov
a Samko Velický 1.miesto v kategórii chlapci 7-10 rokov.

Taktické cvičenie u plynovodu
12. decembra sme sa zúčastnili taktického cvičenia spolu
z HaZZ Senica a jednotkami DHZO Borský Mikuláš, Bílkove
Humence, Šaštín – Stráže a Moravský Svätý Ján na regulačnej
kompresorovej stanici plynu v počte cca. 30 hasičov a 9 hasičských vozidiel. Cvičenie bolo zamerané na hasenie horiaceho
oleja v kompresorovej hale, preskúšanie súčinnosti zborov v
okolí a oboznámenie sa s priestormi tejto stanice. Kompresorová stanica má veľmi dobré zabezpečenie, statické hasiace
zariadenia, no je pre nás veľmi dôležité takýto objekt v tesnej
blízkosti našej obce poznať aj z vnútra.

Vynovená TATRA sa blíži k našej hasičskej zbrojnici

Prvá Hasičská kapustnica
14. decembra 2019 sme ukončili sezónu na 1.
Hasičskej kapustnici pred požiarnou zbrojnicou. Bol

Odovzdávajúci a preberajúci...

som potešený záujmom a podpore občanov. Ďakujem nášmu
kuchárovi Marekovi Cervovi, kapustnica všetkým veľmi chutila, len sa tak zaprášilo. Tak snáď sa nám podarí založiť ďalšiu
peknú tradíciu v predvianočnom období. Ďakujeme všetkým
za účasť.
V tomto roku sme sa rozrástli o 3 členov, ale bohužiaľ sme
odprevadili na poslednú cestu života jedného nášho člena, česť
jeho pamiatke.
Ďakujeme za podporu všetkým priaznivcom dobrovoľných
hasičov a prajeme Vám krásne sviatky Vianočné a úspešný nový
rok 2020.
„Bohu na slávu, ľuďom na radosť“

A teraz pár čísiel a faktov
V roku 2019 sme usporiadali / zúčastnili sa vyše 70 akcií. Z
toho 6 výjazdov k požiarom, 3 technické zásahy, 7 krát účasť na
školeniach, 15 krát brigáda na zbrojnici, 6 krát členská schôdza,
taktické cvičenie u plynovodu......... a tak ďalej.
Výjazdy k požiarom sú nosný dôvod vzniku Dobrovoľných
hasičských zborov. V tomto roku sa jednalo o 1 požiar vozidla
na novej ulici, 3 krát požiar lesného porastu, 1 krát požiar trávy
za domom smútku a 1 krát požiar rodinného domu v Borskom
Mikuláši, kde sme v reálnej situácii vyskúšali novo zakúpenú
termokameru z dotácie. Technické zásahy k spadnutým stromom a obnoveniu prietoku zanesených priepustov. Brigádnická činnosť bola prevažne vyvodená pre potrebu hladkého
priebehu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
Aj v tomto roku sme si pochutnali na špecialitách na už

Kapustnica už vonia
Text a foto: Ing. Pavol Velický - predseda DHZ
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Lakšársky spravodajca
REPORT ČINNOSTI FUTBALOVÉHO KLUBU TJ LNV
sezóna 2019/2020 - jeseň

„Prípravka“
Naši najmenší boli v ročníku 2019/20 v kategórii prípraviek
- U11 - MO ObFZ SE zaradení vylosovaním do skupiny „B“, kde
sa nachádzalo spolu 11 mužstiev a teda odohrali 10 zápasov.
Po minulom ročníku z mužstva kvôli dovŕšeniu hraničného
veku odišli traja hráči, ktorí i vďaka nemu patrili k oporám mužstva. Tak to už, ale chodí. Vek nezastavíš... 

lepšie, oba prehrali a navyše si vyrobili hneď skóre 1:27. Ono to
však bolo zapríčinené aj tou skutočnosťou, že hneď na začiatku
hrali s dvoma najsilnejšími mužstvami súťaže Šaštínom a Borským Mikulášom. Tieto prehry ich však neznechutili a vo svojej
začatej práci pokračovali ďalej. Výsledkom toho je ich umiestnenie v priebežnej tabuľke v polovici súťaže. Chalani napodobnili svojich starších „kolegov“ dospelých, keďže sa taktiež
umiestnili na 5. mieste, za čo im patrí veľká vďaka. Našu obec
reprezentujú v tom najlepšom svetle.
Zároveň by som chcel touto cestou informovať hráčov a
rodičov, že zimnú prípravu začneme v januári, presný dátum a
čas príde SMS správou. Chcel by som dohodnúť s pánom riaditeľom našej ZŠ telocvičňu a v prípade priaznivého počasia
budeme mať určite tréning aj na umelej tráve na štadióne. Bližšie informácie však upresním.

„A“ mužstvo

Horný rad zľava: Róbert Winkler - tréner, Nikolas Velický, Sebastián
Maďara, Samuel Rusnák, Patrik Soják, Alan Gach, Róbert Winkler,
Damián Blaho, Juraj Funka – asistent
Dolný rad zľava: Pavol Vaculka, Anton Šišulák, Sebastián Furucz,
Peter Filípek, Matej Velický, Boris Baláž, Bruno Hílek
Chýbajú: Patrik Kolaja, Julián Daniel, Damián Malík
Do mužstva sa zaradili noví hráči – Samo Rusnák, Tono
Šišulák, Peťo Filípek, Nikolas Velický, Matej Velický, Bruno Hílek,
Paťo Kolaja a Palo Vaculka. Ku zmene prišlo i na trénerskom
poste, nakoľko bývalý tréner prípravky Rudolf Višváder odišiel trénovať žiakov do Borského Mikuláša. Novým trénerom
sa tak stal Róbert Winkler. Jeho asistentom zostal Juraj Funka,
ktorý pri našej mládeži pôsobí dlhodobo. Druhým asistentom
je František Cigánek.
Chalani v úvodných dvoch zápasoch nezačali práve naj-

I keď sme sa v minulej sezóne 2018/19 umiestnili v našej súťaži na peknom 8. mieste z celkového
počtu 16 mužstiev, museli
sme sa do nového súťažného ročníka 2019/20
poobzerať po hráčoch,
ktorí by náš úzky káder
rozšírili. Pred začiatkom to
vyzeralo veľmi sľubne, pretože sa nám podarilo zo Studienky
vybaviť 3 hráčov. Miroslav Ťažký, Adrian Krak a Marek Klein.

Tabuľka Prípravka - U11 - MO ObFZ SE skupina
„B“ – jesenná časť 2019/20
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

TJ NAFTA GBELY

10

9

1

0

160:9

28

11

13

0

2

TJ Slovan
Šaštín - Stráže

10

9

1

0

143:5

28

10

13

0

3

TJ Kopčany

10

7

0

3

48:26

21

9

6

0

4

TJ Sokol Borský
Mikuláš

10

6

1

3

35:38

19

8

4

0

5

TJ Družstevník
Lakšárska Nová
Ves

10

5

1

4

35:53

16

7

1

0

6

FC Sekule

10

5

1

4

28:47

16

6

1

0

7

FK TJ Kúty

10

4

1

5

44:27

13

5

-2

0

8

ŠK Baník Čáry

10

3

0

7

25:66

9

4

-6

0

9

TJ Slavoj Moravský
Svätý Ján

10

1

3

6

15:82

6

3

-9

0

10

FK Borský Svätý
Jur

10

0

2

8

12:79

2

2

-13

0

11

TJ Baník Brodské

10

0

1

9

13:126

1

1

-14

0

Z tejto trojice sa však do zápasov plnohodnotne zaradil iba najmladší z nich Adrian Krak, ktorý absolvoval okrem zápasov aj
tréningové jednotky. Miroslava Tažkého počas jesennej časti
limitovali zranenia, tak nám mohol byť nápomocný iba v pár
zápasoch, v ktorých však podal slušný výkon. (pokr. na str. 19)
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„A“ mužstvo
(dokončenie zo str. 18)
Posledný z trojice Marek Klein na tréningy a zápasy viac
menej nechodil.
Jesenná časť sa i napriek všetkému pre nás začala priam
vynikajúco. Z prvých 6 zápasov sme 4 vyhrali a 2 remizovali
a dovolím si povedať, že zaslúžene. Práve šieste kolo doma s
Popudinskými Močidlanami však malo pre nás prichystanú
veľkú smolu. I keď sme tento zápas vyhrali, zranili sa nám dvaja
hráči Adam Vrablic a Peter Hílek. Nič by na tom nebolo, ak by
ich zranenia boli krátkodobé, avšak v týchto prípadoch to bol
opak. Adam – operácia kolena a Peter dlhodobé problémy so
zadným stehenným svalom. Môže si každý hovoriť čo chce,
ale ak Vám na dedinskom futbale vypadnú dvaja nosní stredoví záložníci, tak sa to automaticky musí niekde prejaviť. V
našom prípade to tak bolo. Herný prejav, ktorý sme ukazovali
počas ich prítomnosti dostal trhliny. Už sme neboli takí dominantní na lopte v strede zálohy a od toho sa odvíja aj všetko
ostatné. Napriek tomu sme sa však nevzdávali a snažili sme sa
vždy podať čo najlepší výkon. V konečnom dôsledku sa nám to
aj podarilo. Po jesennej časti sme skončili na 5. mieste. Veľkú
zásluhu na tom má náš tréner Lukáš Bajan, ktorý nám na tréningoch nič, ale naozaj nič neodpúšťa...
Na záver by som chcel pripomenúť ešte jednu významnú
udalosť, ktorá sa v našom klube udiala. Náš predseda „ujo“
Tibor Velický 17. augusta 2019 dosiahol životné jubileum,
kedy oslávil svojich 60 rokov. Ďakujeme mu za jeho dlhoročnú
prácu, ktorú pre klub TJ Lakšárska Nová Ves doposiaľ odviedol
a veríme, že ju bude vykonávať i naďalej. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a síl do ďalšieho života.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves
Text a foto: Mgr. Róbert Winkler

OZNAMY
Informácia o daniach a poplatkoch
Daň z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty pre k.ú. Lakšárska Nová Ves
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – 0,50 % z 0,2848
€/m2 t.j. 14,14 €/ha
- trvalé trávnaté porasty – 0,50% z 0,1068 €/m2 t.j. 5,34 €/ha
pre k.ú. Mikulášov
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady -0,50% z 0,3043 €/
m2 t.j. 15,21 €/ha
- trvalé trávnaté porasty – 0,50% z 0,1294 €/m2 t.j. 6,47 €/ha
b) záhrady – 0,60% z 1,85 €/m2 t.j. 0,0111€/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 0,80% z 1,85
€/m2 t.j. 0,0148 €/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
podľa všeobecnej hodnoty
e) stavebné pozemky – 0,50% z 18,58 €/m2 t.j. 0,0929 €/m2
Ročná sadzba dane sa v časti obce Šišuláky a Horné Vally
pre zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a záhrady zvyšuje na 1,0%, t.j. na 0,0185 €/m2.
Ročná sadzba dane sa v časti obce Šišuláky a Horné Vally
znižuje na 0,80% zo základu dane pre zastavané plochy a
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Tabuľka VI. liga FELBER – dospelí - MO ObFZ
SE – jesenná časť 2019/20
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

FP

1

TJ Družstevník
Hlboké

15

12

3

0

42:10

39

16

18

8.2

2

TJ SPARTAK
ŠAŠTÍN-STRÁŽE

15

11

1

3

57:21

34

15

16

42.6

3

FC Družstevník
Rybky

15

10

3

2

33:12

33

14

9

26.2

4

TJ Družstevník
Sobotište

15

10

2

3

40:13

32

13

5

25.4

5

TJ Družstevník
Lakšárska Nová
Ves

15

8

3

4

23:19

27

12

6

31.6

6

TJ Kopčany

15

8

2

5

42:29

26

11

2

17.2

7

FK Oreské

15

8

1

6

35:31

25

10

1

0

8

TJ Chvojničan
Radošovce

15

7

1

7

36:30

22

9

1

51.4

9

FK Borský Svätý
Jur

15

6

3

6

31:37

21

8

-3

16.4

10

ŠFK Štefanov

15

6

2

7

25:28

20

7

-1

17.8

11

TJ Sokol Borský
Mikuláš

15

4

2

9

12:33

14

6

-10

15.6

12

TJ Družstevník Popudinské
Močidľany

15

3

3

9

17:33

12

5

-12

16.6

13

FK Cerová

15

3

2

10

10:34

11

4

-13

13.2

14

TJ Slovan Šaštín
- Stráže

15

3

2

10

20:47

11

3

-10

28.8

15

OŠK Rohov

15

3

1

11

18:36

10

2

-11

23.6

16

TJ Slovan Dubovce

15

2

1

12

6:34

7

1

-14

0

nádvoria a ostatné plochy, ktoré tvoria nedeliteľnú časť stavby
na trvalé bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov.
Daň zo stavieb
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu 0,20 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,20 €/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu 0,65 €/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových domov 0,40 €/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu
1,50 €/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a
zárobkovou činnosťou 1,30 €/m2
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 0,45 €/m2
h) stavby na viaceré účely 0,45 €/m2
Ročná sadzba dane sa v časti obce Šišuláky a Horné Vally
zvyšuje na 0,65 €/m2 u stavieb na bývanie a ostatných stavieb
tvoriacich príslušenstvo k hlavnej stavbe.
Ročná sadzba dane sa v časti obce Šišuláky a Horné Vally
znižuje na 0,20 €/m2 u stavieb, ktoré slúžia na trvalé bývanie vo
vlastníctve občanov starších ako 62 rokov.
(pokračovanie na str. 20)
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Daň zo stavieb
(dokončenie zo str. 19)
Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods.5 tohto
VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,05 €/m2 za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby za každé ďalšie
nadzemné a podzemné podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
Daň z bytov je 0,20 € za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru.
Daň za psa
5,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
Daň za užívanie verejného priestranstva
5,00 € za 1 stánok (resp. 1 zariadenie) za 1 deň
Daň za ubytovanie
0,50 € na osobu a 1 prenocovanie
Daň za nevýherné hracie prístroje
35,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok
Zvyšovanie daní je dôsledkom inflácie (dane neboli
menené 6 rokov) a neustáleho nárastu kompetencií a zákonných povinností obce bez pridelenia finančných prostriedkov.
Celé znenie všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 je
na web stránke obce na úradnej tabuli a po nadobudnutí účinnosti od 1.1.2020 bude v časti Platné VZN. Pre obyvateľov, ktorí
nemajú prístup k internetu ich poskytneme na obecnom úrade.
V tejto súvislosti vyzývame občanov, aby si prekontrolovali
svoje daňové priznania k dani z nehnuteľnosti, či sú v súlade
so skutočnosťou. Z verejne prístupných webových portálov je
vidieť, že niektorí daňovníci nemajú priznané všetky pozemky
a stavby, ktoré sú v ich vlastníctve.
Poplatky za odpady
Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
e) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom
V obci Lakšárska Nová Ves a m.č. Mikulášov (v zastavanom
území obce) je poplatok podľa veľkosti nádob
110 l.... 67,50 € pre 1 – 3 členné domácnosti
120 l.... 70,00 € pre 1 – 3 členné domácnosti
240 l... 100,00 € pre 4 a viacčlenné domácnosti
1100 l..458,00 € pre spoločný zvoz z viacerých domácností
Obec vyrúbi poplatok podľa počtu trvale prihlásených
obyvateľov v domácnosti.
Vlastníci, ktorí nevyužívajú stavby na bývanie platia
poplatok podľa veľkosti nádob
110 l... 53,75 €
120 l... 55,00 €
240 l... 70,00 €
Rekreačné oblasti Jazero, Šišuláky a Horné Vally
Vlastníci stavieb platia jednotný poplatok 40,-€ za rok.
Obyvateľom nad 62 rokov, žijúcich v domácnosti osamelo,
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vyrúbi obec poplatok 25,-€/rok.
Zber odpadu zo zelene bude spoplatnený – 1 vrece 2,50 €.
Odpad zo zelene odporúčame kompostovať, pretože kapacitne nie je možné aby sme zvážali zeleň z 1 domácnosti, kde je
pripravených viac ako 50 vriec.
Zvýšenie poplatku súvisí s nedisciplinovanosťou niektorých občanov, ktorí
- zaplatia nádobu objemu 120 l a pravidelne vyvážajú väčšie,
alebo aj 2 – 3 nádoby
- vymenia veľkú nádobu za malú a zvyšok domového odpadu
odvážajú na zberný dvor
- minimálne alebo vôbec netriedia odpad
- plnia nádoby na domový odpad drobným stavebným odpadom, ktorý môžu bezplatne odovzdať na zberný dvor a odpadom zo zelene, ktorý sa dá kompostovať
- neustále zvážajú odpad zo zelene do parkov bez ohľadu na to,
či je ohlásený vývoz
- neustále vykladajú na verejné priestranstvá konáre
- zakladajú mimo obce čierne skládky
Dôsledkom toho je skutočnosť, že naša obec v minulom
roku nevytriedila ani 10% separovaných zložiek a tým je plátcom najvyššieho poplatku za odpad vyvezený na skládku.
Poplatky za skládkovanie odpadu boli stanovené nariadením vlády č.330/2018 a ak nevytriedime viac ako 10% sú:
- do roku 2018 – 5,04 €/tonu
- rok 2019 – 17,- €/tonu
- rok 2020 – 26,- €/tonu
- rok 2021 a neskôr – 33,- €/tonu
Naša obec vyprodukuje 350 – 400 ton zmesového odpadu
ročne, to znamená, že platba za skládkovanie odpadu predstavuje pre našu obec každoročné navýšenie okolo 4 000,- €.
Bežne separujeme plasty, sklo, papier, oleje, veľkoobjemový odpad (nábytok, sedačky...), veľkoobjemové sklo, kovy,
vyradené elektrické zariadenia, batérie, monočlánky, textil.
Otvorenie miesta zhromažďovania odpadov (po našom
zberného dvora) v nasledujúcom roku ohlásime rozhlasom.
Odovzdávanie veľkoobjemového a drobného stavebného
odpadu je naďalej bezplatné, zmiešaný odpad z domácností
treba dávať do nádob, ktoré máte pri dome.
Upozorňujeme stavebníkov, že drobný stavebný odpad nie
je odpad zo stavby pri novostavbách rodinného domu, preto
ku kolaudácii nebude obecný úrad vydávať potvrdenia o likvidácii odpadu. Potvrdenie vydá len na základe dokladu zo zberovej spoločnosti, kde odpad vyviezol a s ktorou mal uzatvorenú zmluvu.
Vyradené elektrické zariadenia odporúčame odovzdať na
zberné miesto, ktoré Vám bude otvorené denne v úradných
hodinách obecného úradu podľa Vašej požiadavky. Neodovzdávajte ich „podomovým zberateľom“ pretože s nimi nemá
obec uzatvorenú zmluvu.
Odpadové nádoby pre domácnosti budú od roku 2020
označené známkami a ak známka na nádobe nebude alebo
nebude zodpovedať veľkosti nádoby, nádoba nebude
vyvezená.
Celé znenie všeobecne záväzných nariadení č.2/2019 a
3/2019 týkajúcich sa odpadu a poplatku je na web stránke obce
na úradnej tabuli a po nadobudnutí účinnosti od 1.1.2020 bude
v časti Platné VZN. Pre obyvateľov, ktorí nemajú prístup k internetu ich poskytneme na obecnom úrade.
Ďalšie potrebné informácie k likvidácii odpadu Vám poskytneme osobne aj telefonicky.
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ZIMA V BÁSŇACH NAŠICH DETÍ
Vianoce
Zima sa k nám blíži zas,
ten vianočný lásky čas.
Mamy pečú medovníky,
čokoľvek si môžeš priať.

Takéto čierne skládky by vôbec nemuseli vznikať. Plasty aj kovy sa
zbierajú bezplatne.

VÝZVA

Vločky na zem padajú,
krajina sa ligoce,
deti sa len radujú,
čo chvíľa sú Vianoce.
Viktória Mrvová, 6. roč.

Básnenie o zime

Obec Lakšárska Nová Ves ako stavebný úrad vyzýva
všetkých občanov, ktorí zrealizovali alebo realizujú stavby bez
ohlásenia alebo stavebného povolenia, aby svoju činnosť zosúladili so stavebným zákonom. V opačnom prípade začne obec
správne konanie z vlastného podnetu. Okrem toho stavbu zrealizovanú bez príslušného povolenia kataster nehnuteľností
nezapíše.
Je to neseriózne aj voči ostatným občanom, ktorí si riadne
plnia svoje povinnosti a riadne priznávajú a platia dane za stavebné pozemky a stavby.

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
na I. polrok 2020
Dátum

Deň

11.01.20
24.01.20
07.02.20
21.02.20
06.03.20
20.03.20
03.04.20
18.04.20
02.05.20
15.05.20
29.05.20
12.06.20
26.06.20

Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok

Zvoz 2x mesačne

Rozpis zvozu separovaného odpadu
na I. polrok 2019
PET
Papier
Dátum
Deň

16.01.2020
Štvrtok

13.02.2020
Štvrtok

21.02.2020
Piatok

12.03.2020
Štvrtok

03.04.2020
Piatok

09.04.2020
Štvrtok

07.05.2020
Štvrtok

11.06.2020
Štvrtok

18.06.2020
Štvrtok

Vianoce už sa blížia,
ceny na veci sa znížia.
Ceny už sa znížili,
darčeky všetci kúpili.
Štedrý večer kapustnicou začíname,
druhé rybu so šalátom máme.
Každý to predsa poznáme,
aj tak sa Vianoc dočkať nemôžeme.
Dávid Bubanec, 6. roč.

Záhorie
Tam, kde sa kopce Karpát týčia
a rieka Morava ich lemuje,
tu ukrytý je krásny kraj –
moje rodné Záhorie.
V ňom borovicové lesy voňajú,
srnky a jelene tu bystro behajú
a ľudia z blízka i z ďaleka
do svojich košíkov chutné huby zbierajú.
Ukrýva aj inú krásu,
ktorá srdce poteší.
Objaviť ju môže každý,
kto Záhorie navštívi.
Adam Vilem, 6. roč.

Zima
Snehu je už veľká kopa,
postavíme snehuliaka.
Snehuliak už na nás žmurká,
vraj to bude riadna žúrka.
Už k nám prišiel aj Mikuláš,
darčeky porozdával.
Tešil som sa na neho preveľmi,
vo vreci mal prídel pre deti.
Milujem, keď zima biela je,
keď dym stúpa z komína,
keď sa všetko ligoce
a blížia sa Vianoce.
Dávid Baďura, 6. roč.
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Spoločenská kronika
Blahoželáme novomanželom
Černá Eliška
Velický Martin

- Milan Šimek
- Bc. Martina Gajarová

Narodili sa:

Šarkezy Branislav
Vanesa Hajdinová
Tadeáš Duffek

Konečný Timotej
Kubinec Michael

Blahoželáme jubilantom
60 roční
Danihelová Amália
Filípek Alojz
Heráková Terézia
Velický Tibor

65 roční
Gaman Mikuláš
Haverdová Anna
Husárová Helena
Satinová Emília
Šišuláková Miroslava
Štajerová Hana
Velická Vlasta

70 roční
Exnerová Mária
Jakubíková Antónia Ing.
Rudavská Edita
Štít Štefan

Mia Vandáková, 2. ročník

Velická Emílie

75 roční
Kramár Stanislav, PhDr.
Sojáková Alžbeta
80 roční
Bilková Anna
Humajová Anna
Novák Jozef
85 roční
Orgoň Milan

90 roční
Oravská Emília
Štarková Františka
95 roční
Jablonická Terézia

Timea Filípková, 2. ročník

Opustili nás
Cigánek Vladimír (1947)
Ďurčová Juliana (1951)
Němeček Jozef (1963)
Radochová Žofie (1935)

Štatistika za rok 2019:
Narodilo sa: 9, Zomrelo: 9
Prisťahovalo sa: 28, Odsťahovalo sa: 25
Počet obyvateľov: 1129
Timea Filípková, 2. ročník
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